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◄ مبوب ►

ذكرى
ي ـصــادف ال ـيــوم الـثــاثــاء  4آب 2015
ذكـ ــرى مـ ــرور ث ــاث ــة أيـ ــام ع ـلــى وف ــاة
املرحومة الحاجة

مشهدية حسن حسني املقداد

أرمـلــة املــرحــوم الـحــاج توفيق محمد
ضاهر املقداد
أوالدهـ ـ ـ ـ ـ ــا :سـ ـم ــاح ــة الـ ـشـ ـي ــخ مـحـمــد
(مــديــر مكتب سماحة السيد القائد
اإلم ــام الـخــامـنـئــي فــي ل ـب ـنــان) ،علي،
امل ــرح ــوم ــان الـ ـح ــاج ح ـس ــن وال ـح ــاج
حسني
شقيقها :املرحوم علي حسن حسني
املقداد
وفــي هــذه املناسبة ستتلى آيــات من
الــذكــر الـحـكـيــم عــن روح ـهــا الـطــاهــرة
فـ ــي ح ـس ـي ـن ـيــة اإلمـ ـ ـ ــام الـ ـ ـه ـ ــادي (ع)
ـ ـ ـ ـ األوزاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وذلـ ـ ـ ــك عـ ـن ــد ال ـس ــاع ــة
الخامسة والنصف عصرًا
اآلسـ ـف ــون :آل امل ـق ــداد (مـقـنــة والس ــا)
وعموم أهالي األوزاعي

تـصــادف نهار االربـعــاء الــواقــع فــي 5
آب  2015ذك ــرى م ــرور أس ـبــوع على
وفاة فقيدنا الغالي

شهيد الغدر العقيد
ربيع جميل كحيل

وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة سـتـتـلــى آيـ ــات من
ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـل ــس عـ ـ ــزاء عــن
روحـ ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة
الـخــامـســة فــي حسينية االمـ ــام علي
(ع) ـ ـ خندق الغميق
اآلس ـف ــون :آل كـحـيــل وآل ح ـمــود وآل
سعادة وآل سويد
وجـ ـمـ ـي ــع أه ـ ــال ـ ــي ال ـن ـب ـط ـي ــة وبـ ـل ــدة
القماطية والخندق الغميق

للبيع
بيعة لقطة
حارة حريك خلف
العاملية شقة  5غرف
قيمتها  $295000للبيع
السريع  $245000حي
هادئ جيرة راقية ت
03/938209
شقة جاهزة للبيع
فخمة جدا ,مطلة بحرا
وجبال
مساحة 292م.م دوحة
الحص
لإلتصال 03/281111 :
شقق جاهزة للبيع
مساحات مختلفة 120م.م
– 130م.م – 151م.م
مطلة بحرا وجبال ,خلدة
قرب األوتوستراد
لإلتصال 03/281111 :

مطلوب
إنا لله وإنا إليه راجعون
بـتـسـلـيــم ب ـق ـضــاء ال ـلــه وق ـ ــدره ننعى
إلـيـكــم املـغـفــور لــه ب ــإذن ال ـلــه فقيدنا
الغالي

املرحوم
املهندس راجي محمود سليمان

والدته :املرحومة زاهدة سليمان
زوجته :هدى عبد الرحمن حمويه
بناته :الدكتورة ريما زوجة املهندس
داني مصطفى السباعي
الــدك ـتــورة دان ــه زوج ــة املـحــامــي علي
حسني زبـيـب
اآلنسة روال
شقيقه :الدكتور رائد سليمان زوجته
نوال باشو
شقيقاته :سلوى زوجة السفير نواف
سليمان
سهام زوجة السيد بسام سليمان
بشرى زوجة السيد علي عياش
هبة زوجة السيد عماد مختار
عديله :ناصر حاطوم
س ـي ـص ـل ــى عـ ـل ــى جـ ـثـ ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
الساعة الخامسة عصرًا يوم الثالثاء
الــواقــع فيه  19شــوال  1436واملوافق
ال ــراب ــع م ــن شـهــر آب م ــن ع ــام ،2015
وذل ـ ــك ف ــي حـسـيـنـيــة ب ـلــدتــه بــدنــايــل
ويوارى الثرى في مدفن البلدة.
تقبل التعازي بعد الــدفــن (الثالثاء)
وال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي (األربـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاء) وال ـ ـثـ ــالـ ــث
(الخميس) في منزل صهره السفير
نـ ــواف سـلـيـمــان ح ـي ــدر ف ــي بــدنــايــل،
وفــي جمعية التخصص والتوجيه
ال ـع ـل ـمــي ف ــي ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــاء قــرب
امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ألم ـ ــن الـ ــدولـ ــة فــي
ب ـي ــروت ي ــوم ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع ف ــي 7
آب  2015م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة حتى
ً
مساء.
السابعة
ال ـ ـ ـ ــراض ـ ـ ـ ــون ب ـ ـق ـ ـضـ ــاء ال ـ ـل ـ ــه وق ـ ـ ـ ــدره
واآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون آل سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،حـ ـي ــدر،
ح ـمــويــة ،ال ـس ـبــاعــي ،زب ـي ــب ،ع ـيــاش،
م ـ ـخ ـ ـتـ ــار ،ح ـ ــاط ـ ــوم وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ــال ــي
بدنايل.

مطلوب كلية
فئة دم A+
للمراجعة االتصال
على الرقم
03/723329

إعالنات

17

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملعاملة 2014/1108
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الـثــاثــاء في
ً
ابتداء من الساعة  2:00بعد
2015/8/18
الظهر سـيــارة املنفذ عليه هيثم محمد
طــالــب مــاركــة مــرسـيــدس  C320مــوديــل
 2001رق ــم /196798/ط الـخـصــوصـيــة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
واملـهـجــر ش.م.ل .وكـيـلــه املـحــامــي رامــي
بــاسـيــل الـبــالــغ  $/8890/ع ــدا الـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ  $/6940/واملطروحة
بسعر  $/5200/أو ما يعادلها بالعملة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وإن رسـ ـ ـ ــوم امل ـي ـك ــان ـي ــك قــد
بلغت /1.590.000/ل.ل .فعلى الــراغــب
بــالـشــراء الـحـضــور بــاملــوعــد املـحــدد إلى
مــرآب مشيلح في بيروت جسر الواطي
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي
و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن تلزيم مشروع إنشاء
ش ـب ـكــة ت ــوزي ــع ملـ ـي ــاه الـ ـش ــرب ف ــي ب ـلــدة
بنواتي في قضاء جزين
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ـ ــوم الـخـمـيــس
الواقع فيه السابع والعشرون من شهر
آب  ،2015ت ـج ــري إدارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ
فــي مــركــزهــا الـكــائــن فــي بـنــايــة بيضون
ـ ـ ـ ـ ش ــارع بـ ــوردو ـ ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ ـ ب ـيــروت،
لحساب وزارة الطاقة واملياه ـ ـ املديرية
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مـنــاقـصــة تـلــزيــم م ـش ــروع إن ـش ــاء شبكة
توزيع ملياه الشرب في بلدة بنواتي في
قضاء جزين.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت :خمسة عـشــر مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
ص ـف ـق ــات األش ـ ـغـ ــال امل ــائ ـي ــة امل ـس ـج ـلــون
الذين ال يوجد بعهدتهم أكثر من أربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتا
بعد مع شروط إضافية.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
ي ـج ــب ان ت ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض إلـ ـ ــى إدارة
املناقصات قبل الـســاعــة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املديرية العامة الدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 1469
خالصة قرار رقم 2015/18
ق ـ ــرر الـ ـق ــاض ــي الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي الـنـبـطـيــة
اعادة تكوين محاضر التحديد العائدة
للعقارات  307ـ ـ  308ـ ـ  313زوطر الغربية
بــالـطــريـقــة الـقـضــائـيــة وتـكـلـيــف املـســاح
علي ماجد ورئيس القلم محمد جمعة
بــال ـك ـشــف ع ـلــى م ــوق ــع الـ ـعـ ـق ــارات نـهــار
الجمعة فــي  2015/9/4وتـحــديــد نهار
االربعاء في  2015/10/21موعدًا لجلسة
امل ـح ــاك ـم ــة الع ـ ـ ــادة ال ـت ـك ــوي ــن وع ـل ــى كــل
صاحب حق ان يعترض على قرار اعادة
التكوين ضمن املهلة القانونية معززًا
باملستندات املؤيده.

A Leading company in the
pharmaceutical field is looking for a
medical representative in the South Area.
Kindly send your CV with a passport
photo to recruitingin2015@gmail.com

رئيس قلم املحكمة العقارية في
النبطية
محمد اسماعيل جمعه
اعالن
يـعـلــن ات ـح ــاد ب ـلــديــات ق ـضــاء ص ــور عن
رغبته باستدراج عروض تلزيم مشروع
تــدريــب مـنـسـقــي ال ـقــرى وذل ــك فــي اطــار
ع ـمــل وح ـ ــدة ادارة وال ـح ــد م ــن مـخــاطــر
الكوارث .على الراغبني بالحصول على
دفتر الشروط من قلم االتحاد.
العنوان :صور حي الرمل شارع الزيات
ب ـن ــاي ــة ع ـط ـي ــة الـ ـط ــاب ــق ال ـ ــراب ـ ــع هــاتــف
 07/349217ـ ـ 07/349218
على ان تجري جلسة فض العروض يوم
االثنني 2015/8/10
اخ ـ ــر م ـه ـلــة ل ـت ـقــديــم ال ـ ـعـ ــروض الـسـبــت
2015/8/8
صور 2015/8/1
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور
عبد املحسن الحسيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب قــاســم اب ــراه ـي ــم دروي ـ ــش ملوكلته
زينب علي خضرة احد ورثة علي محمد
خضرا شهادة قيد بدل ضائع للقسم 13
من العقار  2724نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب موسى معني عاصي ملوكلته ملكة
م ـح ـمــد ع ـل ــي مـ ـك ــوك س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ضائع للعقار  3106انصار
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد حسني مغربل شهادة قيد
ب ــدل ضــائــع للقسم  9مــن ال ـع ـقــار 4112
حبوش وملوكله ابراهيم وهبي مغربل
شهادات قيد بدل ضائع لالقسام A 10
و  B 10و  B 7من العقار  2008حبوش
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
طلب علي محمد ابو عباس شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  1565الخيام
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري املعاون في
مرجعيون
متري مبيض
إبالغ بالنشر
املرجع :محكمة تبنني
املـ ـطـ ـل ــوب اب ـ ــاغ ـ ــه الـ ـسـ ـي ــد ع ـ ـمـ ــاد عـلــي
شموط ،مجهول محل االقامة
انـ ـ ـ ــه وبـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ  ،2014/6/21تـ ـق ــدم
املـسـتــدعــي ط ــال عـلــي ش ـمــوط ،بــوكــالــة
املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ــديـ ـ ــاتـ ـ ــي ،ب ـط ـلــب
االس ـت ـح ـصــال ع ـلــى صـ ــورة اولـ ــى طبق
االص ـ ــل ،ع ــن ع ـقــد ال ـب ـيــع امل ـم ـســوح على
ال ـع ـقــار /2383ال ـع ـب ــاس ـي ــة ،امل ـن ـظــم لــدى
الكاتب العدل املنتدب في تبنني االستاذ
عباس صالح ،رقــم  ،1998/2086تاريخ
 ،1998/9/25وق ـ ـ ــد عـ ـيـ ـن ــت امل ـح ـك ـم ــة
م ــوع ــد ال ـج ـل ـســة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ب ـتــاريــخ
.2015/11/13
ل ــذل ــك يـ ــدعـ ــوك ق ـل ــم ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ال ــى
حضور الجلسة املحددة اعاله شخصيًا
او ب ــواسـ ـط ــة م ـ ـحـ ــام ،وال ـ ـح ـ ـضـ ــور ال ــى
املحكمة الستالم التبليغ.
رئيس القلم
محمد رعد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جــورج جوزيف الدويهي بوكالته

عن علي احمد برجاوي مالك  1200سهم
في العقار  /116/القسم  /7/الجديدة.
س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع بـحـصــة
املوكل
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
تبليغ مجهول محل االقامة
املـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــع :مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ج ـ ـب ـ ــاع الـ ـش ــرعـ ـي ــة
الجعفرية
تدعو محكمة جباع الشرعية الجعفرية
مجهول االقامة زياد عبد الحميد محمد
رشـيــد للحضور بــالــذات ابــو مــن يمثله
قــانــونــا ال ــى قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة السـتــام
اوراق الــدعــوى املـقــامــة ض ــده مــن ابنته
شيرين زياد عبد الحميد محمد رشيد
بمادة اثبات نسب واملسجلة تحت رقم
اسـ ــاس  34ت ــاري ــخ  2015/8/1وامل ـعــن
موعد النظر فيها بتاريخ 2015/8/29
واذا ل ــم ت ـح ـضــر او ت ــرس ــل م ــن يـمـثـلــك
قانونًا خالل  20يومًا تلي النشر يعتبر
كــل تبليغ لــك على لــوحــة االعــانــات في
امل ـح ـك ـم ــة ص ـح ـي ـحــا ب ـم ــا ف ـي ـه ــا ال ـح ـكــم
النهائي.
رئيس القلم
أحمد فرحات
تبليغ مجهول محل االقامة
املـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــع :مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ج ـ ـب ـ ــاع الـ ـش ــرعـ ـي ــة
الجعفرية
تدعو محكمة جباع الشرعية الجعفرية
مجهول محل االقامة زياد عبد الحميد
محمد رشيد للحضور بــالــذات ابــو من
يـمـثـلــه ق ــان ــون ــا الـ ــى ق ـلــم هـ ــذه املـحـكـمــة
الس ـت ــام اوراق ال ــدع ــوى امل ـقــامــة ضــده
مــن املــدعـيــة زيـنــب حـســن كـلــوت بـمــادة
اثبات زواج واملسجلة تحت رقم اساس
 33ورود  2015/8/1واملـ ـع ــن مــوعــد
النظر فيها بتاريخ  2015/8/29واذا لم
تحضر او ترسل من يمثلك قانونًا خالل
 20يــومــا تـلــي الـنـشــر يعتبر كــل تبليغ
ل ــك عـلــى لــوحــة االع ــان ــات ف ــي املحكمة
صحيحًا بما فيها الحكم النهائي.
رئيس القلم
أحمد فرحات

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوبو
والوفيات عبر الواتس أب

03/662991
أو االتصال على الرقم :
01/759500
فاكس:
01/759597

من أي منطقة
7:30
في لبنان ،يوميًا من ً
صباحًا لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

